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آیــا می دانیــد https:// چیســت و چــه تفاوتــی بــا http:// دارد؟ آیــا می دانیــد کــه 
SSL چیســت؟؟ در ایــن مطلــب بــه زبــان ســاده شــما را بــا ایــن مفاهیــم امنیتــی، 
اهمیــت و مزیــت آن هــا و همچنیــن چگونگــی دریافــت گواهــی SSL آشــنا خواهیــم 

کــرد.

ــایت ها  ــی از وب س ــه آدرس بعض ــد ک ــت کرده ای ــه دق ــن نکت ــه ای ــال ب ــا تابه ح آی
ــر  ــه کارب ــود؟ چنانچ ــروع می ش ــا https:// ش ــر ب ــی دیگ ــا http:// و آدرس برخ ب
مرورگــر کــروم باشــید و بــه ســراغ وب ســایت هایی رفتــه باشــید کــه حــاوی فــرم یــا 
فرم هایــی بــرای درج اطاعــات هســتند )مثــاً فــرم پرداخــت( ایــن موضــوع بیشــتر 

بــه چشــمتان خــورده اســت. 
اما این s اضافی از کجا می آید و چه معنایی دارد؟

بــه زبــان ســاده، آن s اضافــی بــه ایــن معنــی اســت کــه وب ســایت مزبــور امــن و 
رمزگــذاری شــده اســت و اطاعاتــی کــه بــا آن مبادلــه می کنیــد فقــط بیــن خودتــان 
 SSL کوچــک بــا نــام s و همــان وب ســایت باقــی خواهــد مانــد. فنــاوری پشــتوانه آن
ــه  ــی »الی ــه معن ــارت Secure Sockets Layer ب شــناخته می شــود کــه مخفــف عب

ســوکت هــای امــن« اســت. امــا آیــا دقیقــا می دانیــد کــه SSL چیســت؟
در ایــن مطلــب قصــد داریــم کــه مبحــث SSL را بیشــتر بــاز کنیــم، ببینیــم کــه ایــن 

قابلیــت امنیتــی چــه منفعتــی دارد و بــا نحــوه دریافــت آن نیــز آشــنا شــویم.
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SSL چیست؟
در ابتدا به سراغ تعریف وب سایت SSL.com از SSL می رویم:

SSL یــک فنــاوری امنیتــی اســتاندارد بــرای برقــراری یــک پیونــد رمزگــذاری شــده بین 
یــک ســرور و یــک مرورگــر اســت. ایــن پیونــد امــن، محرمانــه باقــی مانــدن تمامــی 

ــد. داده هایــی کــه بیــن ســرور و مرورگــر رد و بــدل می شــوند را تضمیــن می کن
اجازه بدهید که این تعریف را بازتر کنیم.

هنگامی کــه وارد صفحــه ای می شــوید کــه حــاوی یــک فــرم اســت، بعــد از آنکــه فــرم 
 SSL ــر آن صفحــه گواهــی ــه ارســال را فشــردید، اگ ــد و دکم ــل کردی ــور را تکمی مزب
ــا  ــد توســط هکره ــور وارد کرده ای ــرم مزب ــه در ف ــی ک ــی اطاعات نداشــته باشــد تمام

قابــل مشــاهده خواهــد بــود.
ایــن اطاعــات می توانــد هــر چیــزی باشــد؛ از اطاعــات تراکنش هــای بانکــی گرفتــه 
ــام در ســرویس های مختلــف وارد  ــرای ثبــت ن ــا اطاعــات خصوصــی مهمــی کــه ب ت
ــه انگلیســی  ــه مــرد میانــی« )ب ــه ایــن ســرقت اطاعــات، »حمل می کنیــد. هکرهــا ب
ــی  ــای مختلف ــور را از روش ه ــه مزب ــد. حمل man-in-the-middle attack( می گوین
می تــوان انجــام داد، امــا یکــی از رایج تریــن روش هــای آن از ایــن قــرار اســت: هکــر 
ــه از  ــروری ک ــر روی س ــی را ب ــایی جاسوس ــل شناس ــم و غیرقاب ــم حج ــه ک ــک برنام ی
وب ســایت مــورد نظــر میزبانــی می کنــد قــرار می دهــد. ایــن برنامــه در پــس زمینــه 
ــات در  ــود و درج اطاع ــایت ش ــک وب س ــده ای وارد ی ــا بازدیدکنن ــد ت ــر می مان منتظ
یکــی از فرم هــای آن را آغــاز کنــد؛ برنامــه ذکرشــده بــا درج اطاعــات فعــال می شــود، 
اطاعــات مربوطــه را ثبــت می کنــد و آن هــا را برای هکر می فرســتد؛ داســتان ترســناکی 

ــی محــدود نمی شــود. ــه فیلم هــای علمی-تخیل کــه دیگــر مشــاهده آن فقــط ب
امــا هنگامی کــه از وب ســایتی دیــدن می کنیــد کــه بــا SSL رمزگــذاری شــده، مرورگــر 
شــما گواهینامــه SSL را بررســی می کنــد و یــک ارتبــاط واقعــًا امــن را بیــن مرورگــر 
ــه  ــایتی ک ــما و وب س ــز ش ــس به ج ــت هیچ ک ــن حال ــد. در ای ــرار می کن ــرور برق و س
ــود  ــر خ ــه در مرورگ ــه ک ــه آنچ ــد ب ــد نمی توان ــال می کنی ــرای آن ارس ــان را ب اطاعاتت
تایــپ می کنیــد دسترســی داشــته باشــد یــا آن اطاعــات را بــه هــر نحــوی مشــاهده 
کنــد. امــروزه برخــاف گذشــته، ســرعت ایــن ارتبــاط بــاال بــوده و حتــی از برخــی از 

ــت.  ــریع تر اس ــز س ــدون SSL نی ــایت های ب وب س
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بنابرایــن تمــام کاری کــه کاربــر بــرای امــن کــردن ارتبــاط خــود بایــد انجــام بدهــد 
 //:https ــا ــا ب ــه آدرس آن ه ــد ک ــتفاده کن ــایت هایی اس ــه از وب س ــت ک ــن اس ای
ــا  ــر ب ــاط کارب ــق، ارتب ــن طری ــد. از ای ــر دارن ــه SSL معتب شــروع می شــود و گواهینام

ــد. ــدا می کن ــت پی ــاً امنی ــود و کام ــذاری می ش ــرور رمزگ س

بیشتر بدانید: CDN چیست و چه تاثیری در سئو و امنیت سایت دارد؟
 

SSL کروم و
امنیــت بــرای گــوگل به عنــوان یــک غــول جســتجو و شــرکتی کــه بــرای بقــای خــود 
به شــدت بــه اینترنــت وابســته اســت اهمیــت فراوانــی دارد؛ در نتیجــه، ایــن شــرکت 
ــه  ــایت هایی ک ــه وب س ــرای هم ــروم« ب ــه »ک ــوم ب ــود موس ــر خ ــخه 62 مرورگ از نس
ــات اســتفاده  ــت اطاع ــه SSL از هــر نوعــی از فرم هــای ثب ــدون داشــتن گواهینام ب
می کننــد، هشــداری را مبنــی بــر ناامــن بــودن آن هــا بــرای کاربــر نمایــش می دهــد. 
ــران بــه  ــر طبــق نتایــج یــک تحقیــق، 85 درصــد از کارب توجــه داشــته باشــید کــه ب

ــد.  ــد از وب ســایتی کــه امــن نیســت ادامــه نمی دهن بازدی
ــرم اســتفاده  ــر در وب ســایتتان از هــر نوعــی از ف ــه اگ ــد ک ــد دقــت کنی ــن بای بنابرای
ــر  ــی SSL معتب ــد گواه ــتجو، بای ــرم جس ــا ف ــل ی ــت ایمی ــرم ثب ــی ف ــد، حت می کنی
ــر  ــرای کارب ــکل ب ــدون مش ــما را ب ــایت ش ــروم وب س ــر ک ــا مرورگ ــید ت ــته باش داش
نمایــش بدهــد. نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــید ایــن اســت کــه 
اگــر بخشــی از محتــوای وب ســایتتان، مثــاً تصاویــر یــا ویدئوهــای آن را در آدرس یــا 
پلتفــرم دیگــری بارگــذاری کرده ایــد، آن منبــع نیــز بایــد گواهــی SSL داشــته باشــد 

و گواهــی وب ســایت شــما قابــل تســری بــه آن نیســت. 
به طورکلــی، فــارغ از اینکــه در کــدام صفحــه یــا صفحــات وب ســایت شــما فــرم وجــود 
دارد، بهتــر اســت کــه گواهــی SSL را بــرای کل ســایتتان فعــال کنیــد؛ چــرا کــه وجــود 
ــه در  ــد ک ــته باش ــی داش ــز مزایای ــما نی ــئوی ش ــرای س ــد ب ــه می توان ــن اعتبارنام ای

ــم. ــه شــرح آن می پردازی قســمت بعــد ب
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SSL مزایای

ــایت های  ــوص وب س ــاگ و به خص ــایت و وب ــر وب س ــرای ه ــود SSL ب ــروزه وج ام
شــرکتی از حالــت گزینــه درآمــده و بــه یــک ضــرورت تبدیــل شــده اســت؛ چــرا کــه 
مزایــای غیرقابــل انــکاری دارد کــه اهمیــت آن هــا بــر کســی پوشــیده نیســت، از جمله:

 
SSL .1 از اطالعات محافظت می کند

ــا  ــر ب ــاط بیــن کارب ــی اســت کــه در ارتب ــی گواهــی SSL حفاظــت از اطاعات کار اصل
ــا نصــب SSL هــر بیــت از داده هــا رمزگــذاری خواهــد  ســرور رد و بــدل می شــود. ب
شــد؛ بــه زبــان ســاده، اطاعــات قفــل می شــوند و کلیــد بازگشــایی ایــن قفــل فقــط 

در اختیــار دریافــت کننــده مــورد نظــر قــرار دارد.
ــات  ــور و اطاع ــد رمزهــای عب ــات حساســی مانن ــر محافظــت از اطاع ــاوه ب SSL ع
کارت هــای بانکــی، در مقابلــه بــا لشــکر هکرهــا و خرابــکاران اینترنتــی نیــز بــه شــما 
کمــک می کنــد. ازآنجایی کــه داده هــا توســط SSL بــه یــک فرمــت غیرقابــل خوانــدن 
 SSL ــای ــاوری رمزگــذاری بی همت ــر فن تبدیــل می شــوند، مهارت هــای هکرهــا در براب

بــه یــک شمشــیر بــی لبــه می مانــد.
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SSL .2 هویت شما را تأیید می کند
دومیــن وظیفــه اصلــی گواهــی SSL، تأییــد اعتبــار وب ســایت اســت. تردیــدی وجــود 
نــدارد کــه حجــم تقلــب و کاه بــرداری در اینترنــت به طــور روزافزونــی در حــال افزایــش 
اســت و بســیاری از مــردم چــه از نظــر مالــی و چــه در ابعــاد دیگــر، بــا اســتفاده کــردن 
ــری شــده و می شــوند.  ــی متحمــل خســارت های جبران ناپذی از وب ســایت های تقلب

فرآینــد  یــک  وارد  بایــد  کنیــد  نصــب   SSL گواهــی  هنگامی کــه می خواهیــد 
اعتبارســنجی شــوید کــه طــی آن، بســته بــه نــوع گواهینامــه، هویــت شــما و ســازمان 
متبوعتــان ســنجیده می شــود. پــس از تأییــد اعتبــار، وب ســایت شــما گواهینامــه ای 
دریافــت می کنــد کــه کاربــر بــا توجــه بــه آن می توانــد مطمئــن باشــد کــه بــا همــان 

کســی در تعامــل اســت کــه بایــد باشــد. 
البتــه توجــه داشــته باشــید کــه همان طــور کــه ذکــر شــد، هویــت ســنجی بســته بــه 
نــوع گواهینامــه ای کــه بــه دنبــال دریافت آن هســتید متفــاوت خواهــد بــود؛ به عنوان 
مثــال، برخــی از صادرکننــدگان گواهینامه هــای SSL، از جملــه وب ســایت های رایگانــی 
ماننــد Let’s Encrypt زیــاد در ایــن رابطــه متــه بــه خشــخاش نمی گذارنــد. لــذا بــه 
ــای  ــه از گواهینامه ه ــود ک ــنهاد می ش ــر پیش ــب وکار معتب ــک کس ــب ی ــوان صاح  عن

معتبرتــری اســتفاده کنیــد کــه هویــت شــما را نیــز تأییــد می کننــد.
 

SSL .3 پیش نیاز اصلی دریافت نماد اعتماد دوستاره است
یکــی از روش هــای شناخته شــده بــرای تأییــد اعتبــار صاحبــان کســب وکارها و محــل 
ــع، امــروزه اگــر وب ســایت کســب وکار  کارشــان داشــتن نمــاد اعتمــاد اســت. در واق
شــما نمــاد اعتمــاد نداشــته باشــد هیچ کــس بــه آن اعتمــاد نخواهــد کــرد. در حــال 
حاضــر، نمــاد اعتمــاد در دو ســطح یــک ســتاره و دوســتاره اعطــا می شــود کــه تفــاوت 
عمــده ایــن دو در ضــرورت وجــود یــک گواهــی SSL معتبــر یک ســاله بــرای دریافــت 
نمــاد دوســتاره اســت. دقــت داشــته باشــید کــه بــا گواهی هــای رایــگان نمی توانیــد 

نمــاد دوســتاره دریافــت کنیــد. 
 

SSL .4 باعث تقویت حس اعتماد مشتری می شود
امــروزه مشــتریانی کــه حتــی اندکــی از دنیــای وب و مخاطــرات آن آگاهنــد ابــدًا بــه 
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ــر  ــاوه ب ــه ع ــرا ک ــد؛ چ ــاد نمی کنن ــد اعتم ــی SSL ندارن ــه گواه ــایت هایی ک وب س
مشــکات مرتبــط بــا ســرقت و افشــای اطاعــات شــخصی و بانکــی کــه پتانســیل روی 
ــه  ــی SSL ب ــتن گواه ــود دارد، نداش ــایت ها وج ــه وب س ــرای این گون ــا ب دادن آن ه
نوعــی بــه معنــای بی مباالتــی صاحــب وب ســایت و کســب وکار مربوطــه نیــز خواهــد 
بــود. طبیعتــًا بــا توجــه بــه رقابتــی کــه امــروزه در دنیــای کســب وکار مــوج می زنــد، 
کســی از فروشــنده ای کــه بــرای امنیــت کســب وکار و مشــتریان خــود اهمیتــی قائــل 

نیســت خریــد نخواهــد کــرد.
 

SSL .5 باعث بهبود رتبه شما در نتایج موتورهای جستجو می شود
آیــا SSL بــرای ســئو نیــز مفیــد اســت؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال مثبــت اســت. علیرغــم 
ــایت  ــده و وب س ــن بازدیدکنن ــات بی ــادل اطاع ــازی تب ــدف از SSL ایمن س ــه ه اینک
اســت، امــا وجــود گواهــی SSL به عنــوان یــک امتیــاز در مبحــث ســئو نیــز محســوب 
ــای  ــی از مؤلفه ه ــه، یک ــی انجام گرفت ــی های تجرب ــج بررس ــق نتای ــر طب ــود. ب می ش

تأثیرگــذار در الگوریتــم رتبه بنــدی گــوگل، وجــود SSL اســت.
عــاوه بــر ایــن، گــوگل نیــز رســمًا اعــام کــرده اســت کــه اگــر دو وب ســایت از همــه 
نظــر بــا هــم برابــر باشــند، امــا یکــی از آن هــا گواهــی SSL داشــته باشــد، احتمــاالً در 
نتایــج جســتجو بــرای آن نســبت بــه دیگــری اولویــت قائــل خواهــد شــد. در نتیجــه، 
فعال ســازی SSL در وب ســایت و بــرای تمامــی محتواهــای داخــل و خــارج از آن بــه 

نفــع ســئوی ســایت خواهــد بــود.
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 SSL ــی ــایت گواه ــک وب س ــه ی ــویم ک ــه ش ــه متوج ــود SSL: چگون ــخیص وج تش
دارد؟

ــانه های  ــی SSL دارد، نش ــه گواه ــد ک ــه می کنی ــایتی مراجع ــه وب س ــه ب هنگامی ک
ــه وب ســایت های  خاصــی را در مرورگــر خــود مشــاهده می کنیــد کــه آن را نســبت ب

ــازند: ــز می س ــد SSL متمای فاق
1. در آدرس وب سایت به جای http://، https:// وجود دارد؛

ــر  ــک ب ــا کلی ــه ب ــد ک ــل مشــاهده می کنی ــک عامــت قف ــار آدرس ســایت ی 2. در کن
ــاً در  ــد؛ مث ــاهده کنی ــایت را مش ــی SSL وب س ــات گواه ــد جزئی روی آن می توانی

ــد: ــر را می بینی ــر زی ــه تصوی ــبیه ب ــزی ش ــروم چی ــر ک مرورگ

 
3. گواهــی SSL وب ســایت نیــز بایــد اعتبــار داشــته باشــد. توجــه داشــته باشــید کــه 
در برخــی مــوارد گواهــی SSL وب ســایت می توانــد بــه دالیلــی ماننــد اتمــام تاریــخ 
انقضــای آن از اعتبــار افتــاده باشــد. در ایــن حالــت اگرچــه آدرس وب ســایت همچنــان 
بــا https:// شــروع می شــود و حتــی شــاید در برخــی از مرورگرهــا عامــت قفــل نیــز 
حــذف نشــود، امــا ارتبــاط شــما بــا وب ســایت مزبــور رمزگــذاری شــده و امــن نیســت. 
 more ــه ــوی آن ب ــروم، از من ــر ک ــی SSL در مرورگ ــار گواه ــی اعتب ــور بررس ــه منظ ب
tools و ســپس Developer Tools برویــد. ســپس زبانــه Security را انتخــاب کنید. 
ــا  ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــار گواهینام ــه اعتب ــوط ب ــد اطاعــات مرب در اینجــا می توانی
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کلیــک بــر روی دکمــه View certificate اطاعــات دقیق تــر بــه همــراه تاریــخ اعتبــار 
گواهــی SSL در دســترس شــما قــرار خواهــد گرفــت. ضمنــًا بــا کلیــک بــر روی عامــت 
قفــل موجــود در کنــار آدرس ســایت نیــز معتبــر بــودن گواهــی قابــل مشــاهده اســت؛ 
درصورتی کــه گواهــی معتبــر باشــد در کنــار کلمــه Certificate کلمــه valid درج شــده 
 View certificate ــره ــان پنج ــه هم ــد ب ــر روی آن می توانی ــک ب ــا کلی ــه ب ــت ک اس

دسترســی پیــدا کنیــد.

بیشتر بخوانید: 5 نکته جهت بهبود امنیت سایت
 

دریافت گواهی SSL: چگونه برای وب سایتمان گواهینامه SSL بگیریم؟
اولیــن قــدم بــرای دریافــت گواهــی SSL، تعییــن نــوع گواهینامــه ای اســت کــه بــه 
ــای  ــود را در پلتفرم ه ــایت خ ــوای وب س ــر محت ــال، اگ ــوان مث ــد. به عن ــاز داری آن نی
ــای  ــه گواهینامه ه ــزا( ب ــای مج ــا زیردامنه ه ــا ی ــد )در دامنه ه ــرار داده ای ــی ق مختلف

SSL متفاوتــی نیــاز خواهیــد داشــت.
ــد  ــنهاد می کنن ــی را پیش ــرویس های متنوع ــات SSL س ــدگان خدم ــوالً ارائه دهن معم
ــب  ــی تناس ــرکت های مختلف ــایت ها و ش ــاص وب س ــای خ ــا نیازه ــک ب ــر ی ــه ه ک
دارد. عمــده تفــاوت ایــن ســرویس ها بــه میــزان تضمیــن SSL و تعــداد دامنه هــا و 

ــت.  ــش اس ــل پوش ــی قاب ــر گواه ــط ه ــه توس ــود ک ــوط می ش ــی مرب زیردامنه های
اســتفاده از گواهینامه هــای SSL اســتاندارد بــرای اغلــب وب ســایت ها کفایــت 
خواهــد کــرد؛ امــا بــرای شــرکت هایی کــه در حوزه هــای تخصصی تــر و قانونمندتــری 
)از جملــه امــور مالــی و بیمــه( فعالیــت می کننــد بهتــر اســت کــه دقــت نظــر بیشــتری 

در رابطــه بــا انتخــاب گواهــی مربوطــه وجــود داشــته باشــد.
هزینــه خریــد گواهینامه هــای SSL متفــاوت اســت؛ به عــاوه، گواهینامه هــای 
 SSL ــر ــی معتب ــه گواه ــایت هایی ک ــی از وب س ــد. یک ــود دارن ــز وج ــگان SSL نی رای
رایــگان ارائــه می کنــد، وب ســایت Let›s Encrypt اســت. توجــه داشــته باشــید کــه 
ــا دوره  ــوند؛ ام ــد ش ــددًا تمدی ــد مج ــر 90 روز بای ــگان ه ــای رای ــوالً گواهینامه ه معم

ــت.  ــاله اس ــا دوس ــک ی ــی ی ــای پول ــب گواهینامه ه ــد اغل تمدی
 

8

https://modireweb.com
https://modireweb.com/5-Secure-Solution-to-Secure-Website
https://modireweb.com/5-Secure-Solution-to-Secure-Website


SSL چیست و چرا استفاده از آن مهم است؟

www.modireweb.com

 
ــت SSL در  ــب و مدیری ــرای نص ــی ب ــی افزونه های ــرس و SSL: معرف وردپ

ــرس وردپ
اگــر بــرای مدیریــت محتــوای وب ســایت خــود از سیســتم مدیریــت محتــوای وردپرس 
 SSL ــت ــب و مدیری ــد در نص ــر می توانن ــگان زی ــای رای ــد، افزونه ه ــتفاده می کنی اس

بــه شــما کمــک کننــد:
• Really Simple SSL: ایــن افزونــه نصــب گواهــی SSL خریــداری شــده را آســان 

می کنــد.
• Insecure Content Fixer: معمــوالً کار شــما پــس از خریــداری و نصــب گواهــی 
 http کامــاً تمــام نمی شــود. اگــر وب ســایتتان حــاوی ارجاعاتــی بــه آدرس هــای SSL
ــه  ــت ک ــد نیس ــچ بعی ــده اند، هی ــاد ش ــتاتیک ایج ــای اس ــق کده ــه از طری ــد ک باش
ــوند. در  ــذاری ش ــه بارگ ــق آدرس http در صفح ــان از طری ــا همچن ــی از فایل ه برخ
ــدار درج  ــت هش ــک عام ــار آدرس آن ی ــه در کن ــذاری صفح ــس از بارگ ــورت پ اینص
خواهــد شــد. ایــن افزونــه در پیــدا کــردن و رفــع چنیــن مشــکاتی بــه شــما کمــک 

می کنــد.
• WP Force SSL: پــس از آنکــه گواهــی را خریــداری و نصــب و مشــکات احتمالــی 
 http را رفــع و رجــوع کردیــد، بایــد کاری کنیــد کــه کاربرانــی کــه از لینک هــای حــاوی
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اســتفاده می کننــد نیــز بــه آدرس https انتقــال داده شــوند. ایــن افزونــه کل ترافیکــی 
کــه بــه ســمت وب ســایت شــما می آیــد را بــه آدرس https آن ارجــاع می دهــد تــا 

همــه کاربــران فقــط از حالــت امــن وب ســایت اســتفاده کننــد. 
 

حرف آخر
ــت  ــود اهمی ــت خ ــرای امنی ــت ب ــران اینترن ــوص کارب ــردم و به خص ــه م ــروزه هم ام
ــت در  ــن امنی ــظ ای ــرای حف ــوارد ب ــن م ــی از مؤثرتری ــتند. یک ــل هس ــی قائ خاص
ــر تأمیــن  ــن گواهــی عــاوه ب وب ســایت ها، داشــتن گواهــی SSL اســت. وجــود ای
امنیــت کاربــران و افزایــش اعتبــار و قابلیــت اعتمــاد بــه شــما بــرای تقویــت و بهبــود 
ســئو نیــز ســودمند خواهــد بــود. بنابرایــن اگــر هنــوز وب ســایت خــود را بــه گواهــی 
امنیتــی SSL مجهــز نکرده ایــد همیــن امــروز آســتین ها را بــاال بزنیــد و بــا انتخــاب 

ــد. ــی کنی ــه آن ارزان ــار را ب ــت و اعتب ــر، امنی ــک ســرویس دهنده معتب ی
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